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Også i den her skildrede periode var målsætningen og drivkraften meget forskellige for de mange, der tjente deres
brød i pressen (1925 opgjort til 3500, i 1958 7–8000, excl. distributionen), såvel som for de over 1000 medlemmer af
bladbestyrelser m.v. Men under den stigende konkurrence om et mere kritisk og bevægeligt publikum og
annoncørklientel, og under den gradvise vækst i virksomhedernes størrelse blev det efterhånden hensynet til
bladets slagkraft, der var det samlende motiv. Ønsket om udbytte afvejedes nu mod hensyn til bladets vækst og
overlevelsesevne på længere sigt, og også ønsket om at yde en politisk indsats, der fortsat var en hoveddrivkraft for
de fleste redaktører og bestyrelsesmedlemmer, anskuedes nu i dette lys – det gavnede partiet mere, at mange
læsere fik »den lille daglige dosis« ind med lokalnotitserne og dødsannoncerne, end at bladet stadig talte dunder til
en lille skare af frelste.
Der skete med andre ord en ny professionalisering som gradvist påvirkede alle dele af bladenes aktivitet og deres
forbindelser udad. Det gjaldt f.eks. i rekrutteringen, hvor partigængere og bohemer nu blev færre; og i forholdet til
magthavere i staten, byen og lokalsamfundet, der nu ikke bare skulle behandles som venner og fjender, men også
som nyhedskilder, annoncører og portrætofre. (Jfr. ovenfor om politikerne).
De nye roller og holdninger medførte, at der ved siden af den forstærkede konkurrence kunne udvikles et mere
vidtgående kollegialt fællesskab i pressen, hvad jo også statsmagtens øgede betydning for pressens økonomi og
udfoldelsesmuligheder måtte opfordre til. Som tidligere skildret var der her gjort en begyndelse omkring
århundredeskiftet med »redaktørforeningerne«.
Efter deres oprindelse og struktur vendte de indad mod de partier og bevægelser, de var udsprunget af, men
alligevel kom de til at udgøre forankringspunkter for samarbejde hen over hele pressen, da der fra
journalistorganisationerne rejstes forslag herom.
Det andet almindelige danske pressemøde, der afholdtes i Aalborg i sommeren 1913, blev en festlig succes ligesom
det første i Aarhus 1901. Det foranledigede at de arrangerende redaktør‐ og journalistforeningers ledere et halvt år
senere oprettede et permanent kontaktorgan, hvis formand blev københavnerjournalisten Buntzen (til 1919 da han
afløstes af journalistforbundsmanden Kr. Dahl). Dette »Den danske Presses Fællesraad« af 16. marts 1914 dækkede
de fire redaktørforeninger og Foreningen af Venstrepressen, de to journalistfagforeninger (for hhv. København og
provinsen) samt den gamle Journalistforening af 1880 (nu Publicistklubben). Rådet havde i starten ikke stort andre
konkrete opgaver end indstilling til de nye statslige rejsestipendier. Men da regeringen med krigsudbruddet 4½
måned senere så sig tvunget til at lægge en dæmper på pressen, fandt den en fremkommelig kanal i Fællesraadet,
som indkaldtes til fortrolige møder.

Fra 1923/26 supplerede Ritzaus Bureau sine udsendelser af nyhedstelegrammerne over telefonen med
radiosendinger til bladene. Men fra 1930 fik de største af dem fjernskriver, som overførte stoffet direkte til
redaktionen. Også 40 af provinsblade fik en før 1942, de allersidste i 1956. Ritzau fik selv fra 1934 stof udefra med
radiofjernskriver (»Hell«), efter 1949 dog mest gennem det europæiske fjernskrivernet. Foto RB 1937/Dansk
Pressemuseum.

Problemet var at de københavnske chefredaktører ikke rigtigt var repræsenterede og at især de borgerlige
oppositionsblade ikke ville lade sig binde på denne måde. Det kom klart frem, da indenrigsminister Rode i februar
1917 foreslog en frivillig censurordning (gennem Ydes UP). Anført af H. Stein (Børsen) oprettedes da
»Redaktørforeningen af 1917« som talerør for syv morgenblade: Nationaltidende, Dagens Nyheder, Berlingske
Tidende, Vort Land, København, Hovedstaden og Kr. Dagblad. Foreningen nægtede at indtræde i Fællesrådet og
undsagde forslaget fra regeringen, som så måtte bøje af.
Redaktørforeningen tog straks fat på telegrambureauspørgsmålet, hvorom nedenfor, men blev også et fælles talerør
i visse økonomiske spørgsmål omkring papirrationeringen og dyrtidstillæg til journalister 1919–20, og formanden
Hendrik Stein arbejdede ivrigt for at samle alle nordiske redaktører i een organisation til værn og fremme af
pressens frihed. Resultatet blev dog mere beskedent. I 1924 indtrådte Politiken og Social‐Demokraten, hvorved man
kunne ændre titlen til »Københavns Redaktørforening«, mens samtidig bladdirektørerne samledes i en særlig
udgiverforening. De to foreninger optog snart hver på sit felt et vist samarbejde med parallelorganisationerne i
provinsen – redaktørforeningerne og Organisationen af Bladudgivere i Provinsen. I 1936 førte dette videre til
dannelsen af en kompleks paraplyorganisation, Danske Dagblades Fællesrepræsentation. I 40 år (indtil dannelsen af
Danske Dagblades Forening) var Fællesrepræsentationen dansk presses øverste talerør. Formand (det skulle være
en redaktør) var H. P. Sørensen 1936–41, derpå Niels Hasager 1941–58.
I praksis faldt dog arbejdet i to afdelinger. På landsplan blev udgiversamarbejdet om økonomiske spørgsmål
foreløbig ikke vidtgående. Organisationen af Bladudgivere i Provinsen (dygtigt ledet af Chr. Brixtofte 1939–61)
virkede helt separat som arbejdsgiverorganisation og koordinator i pris‐ og rabatspørgsmål m.v., og også A‐pressen
landet over havde sine egne aftaler. Hovedstadsbladenes aftaler med typograferne ordnedes i princippet gennem
deres medlemsskab af Københavns Bogtrykkerforening (og Dansk Arbejdsgiverforening), mens aftalerne med
journalisterne først og fremmest sluttedes på husniveau, med de stedlige medarbejderforeninger. Koordinationen
var ringe her – og det blev den også efter 1947 for typograferne, der snart fik store tillæg ved »husaftaler« med de
største blade.
Hovedstadsbladene samvirkede dog tæt på eet vigtigt område, nemlig distributionen, hvor A/S Bladkompagniet fra
nytår 1921 foretog fælles udbringning af de tre største bladhuses aviser i byen, snart også de fleste andre
hovedstadsblade og over det meste af provinsen. Men her var provinsbladene jo ikke med, de så endda navnlig i
30’rne foretagendet som en trussel. Til gengæld samvirkede de helt fra 1900 i »Provinsbladenes Andelsselskab for
Stereotypering«, der gav dem billige illustrationer m.v. Et vidtgående økonomisk samarbejde for dagspressen (men
ikke andre blade!) var vel egentlig kun Den danske Presses Fællesindkøbsforening, som fra 1917 ordnede leverancer
af papir m.v. gennem samlede kontrakter, først med De Forenede Papirfabrikker, senere med de store fabrikker i
Sverige, Finland m.v. Fællesindkøbsforeningen omfattede fra 1935, da også A‐pressen gik med, næsten alle danske
blade og kunne derfor gennem 40’rne i praksis ordne og administrere hele papirrationeringen som nævnt ovenfor,
ligesom den naturligvis påvirkede afgiftspolitikken til dagspressens fordel.
Væsentligere var da nok samarbejdet mellem de fem redaktørforeninger – d.v.s. de fire politiske plus den
københavnske – i Fællesrepræsentationens regi. De tog sig af forholdet til staten, samfundet og journalisterne i
almindelighed. På lovgivningsområdet – hvor det nu nedlagte »Fællesråd« havde virket 1914–37 – var de største
opgaver arbejdet med presseloven og straffelovstillægget 1938–39, kontrollen og censuren under besættelsen
1940–45 samt strejkeproblemet. Hertil kom journalistuddannelsen og den første diskussion om presseetikken fra
1947. Endnu vigtigere var dog ordningen på telegrambureauforholdene (selvom sagen formelt lå i separat regi).
Redaktørforeningen af 1917 tog næsten straks fat på denne sag. Skønt bladene under krigen havde en del
korrespondenter ude, steg Ritzaus Bureaus betydning naturligvis enormt, men dermed også kritikken fra mange
sider. Kritikken angik delvis udlandsnyhedernes kilder og tendens. Med krigsudbruddet var de store

verdenstelegrambureauer, som var RB’s eneste nyhedskilder udefra, delvis trådt i deres regeringers tjeneste, og de
fodrede både allierede og neutrale landes presse med propagandarettede nyheder. Den danske regering imødegik
dette med telegramcensur (sikret ved at telefonforbindelsen over Berlin var afbrudt) og ved pression på RB, begge
dele formidlet gennem Udenrigsministeriets pressebureau. Selvom RB nu fik nyheder direkte fra London (Reuters)
og Paris (Havas), kom hovedmassen dog stadig fra (eller via) Wolff i Berlin, hvor i øvrigt det endnu mere
tyskpatriotiske »Transocean« også virkede. Borgerlige oppositionsblade mente, at RB på denne måde lå under for
regeringen og dens skæve neutralitetslinje, der tog mest hensyn til Tyskland. I oktober 1917 kom det til en krise over
en bestemt sag, og samtidig var der almindelig uvilje mod de takstforhøjelser, som RB ønskede til dækning af de
stigende udgifter. Provinspressen var nemlig generelt utilfreds med tjenestens kvalitet, især den langsomme
telefoniske distribution via bureauets filialer i Århus, Ålborg, Kolding, Odense og Nykøbing F. Der var forslag om at
lade pressen overtage bureauet eller starte et nyt, hvori også Yde (Udenrigsmin.) og forskellige store virksomheder
var indblandet.
Redaktørerne var ved at finde sammen i denne sag, anført af Stein og Sig. Berg, men i modsætning til Norge og
Sverige valgte man her i sidste ende at lade RB arbejde videre som familieselskab – stifterens søn Lauritz Ritzau
indtrådte som svogeren Chr. Gamst meddirektør og efterfulgte ham siden 1923–47. Til gengæld dannede bladene et
aftagermonopol ledet af et »presseråd«, som ved en aftale med RB af 29.1.1919 fik kontrol med RB’s takster, andel i
udbyttet og ret til at forhandle vigtigere problemer. RB måtte reelt skrinlægge tanker om en annonceafdeling, men
især lagde ordningen jo en væsentlig indflydelse på den redaktionelle policy over til presserådet, der fra 6.12.1920
hed Den danske Presses Telegram‐Udvalg. Det bestod af 14 redaktører, halvt valgt af hovedstadsbladene, halvt af
provinsbladene. De to grupper valgte vekselvis formand og næstformand for tre år ad gangen; Stein var den ene til
sin død i 1944, Søren P. Quist, Odense, den anden fra 1935. Udvalget fungerede generelt i god samforstand, mere
optaget af at holde igen på bureauets takster og af det nye hverv med styringen af Pressens Radioavis (se ovenfor)
end af ideologiske konflikter.
RB’s vilkår ændredes dog endnu mere af ydre forhold. Fra 1923 sendtes stoffet mellem hovedkonteret og filialerne
pr. radio, og snart gik også betjeningen af bladene over særlige radioudsendelser (definitivt fra 1931). Også
meddelelserne fra udlandet kom efter 1924 pr. radio – fra 1934/36 endog pr. radiofjernskriver (Hell‐schreiber), der i
1949. afløstes af et egentligt vesteuropæisk fjernskrivernet. På dette tidspunkt havde alle større blade længe fået
deres nyheder på fjernskriver over telefonnettet – syv hovedstadsblade allerede fra dec. 1930, to provinsblade i
1932, ti år senere allerede 40. Fjernskriveren var en væsentlig praktisk lettelse i arbejdet både på bureauet og på
bladene og en sikring af præcisionen. Radioen var dog vigtigere, fordi den greb ind i selv nyhedsformidlingens
organisation i verden.

En evigt tikkende Ritzau‐fjernskriver har fra 30’erne/40’erne hørt sig til på enhver redaktion, der får hver enkelt
historie i kortform, gerne i adskillige korte afdrag: råstoffet til næste nummers nyheder. Et lille uddrag af
Ritzaustrimlen fra 23.6. 1966 viser afdrag på en olieforurening ved Skåne, en bladudgiver i Saigon såret,
motorbådsulykke i Finland, dræbte bøfler i Kenya og skovbrande i Finland i nævnte rækkefølge.
Det gamle nyhedskartel genrejstes hurtigt 1919/20, men nu var Wolff et ret almindeligt nationalt bureau, og Reuters
og Havas var de to eneste verdensbureauer, der forsynede alle andre med det internationale nyhedsstof. RB trak
herefter nogenlunde ligeligt på de tre kilder. Men da radioen brød igennem, kunne de nationale bureauer selv
udveksle stof, hvad de begyndte på i 1924. Samtidig frigjorde de to store amerikanske bureauer (Associated Press og
United Press) sig fra kartellet og hvervede kunder rundt omkring – de to første i Danmark 1932. Og fra 1933 trådte
Wolffs efterfølger, DNB (Deutsche Nachrichten Bureau) med stor statsstøtte atter frem som verdensbureau, der
gennem professionel og taktisk beregnet manipulation understøttede det nye Tysklands aggressive udenrigspolitik.
Samme år gik det italienske bureau – Stefani – samme vej hvad det sovjetiske TASS for så vidt havde gjort allerede i
20’rne. Nyhedskartellet blev altså nok sprængt, men efterfulgt af en langt værre situation, hvor propagandahensyn
styrede det udsendte materiale. Det gjaldt tilsidst også Reuters og Havas, hvorfor RB i 1938 begyndte at oplyse
kilden til hver meddelelse (»RB, Reuters«, »RB, DNB« o.s.v.) for at holde læserne kritiske. I nov. 1939 begyndte
Vesteuropas neutrale småstatsbureauer incl. RB at udveksle meget stof direkte indbyrdes, hvilket hjalp til at holde
propagandaen lidt i skak. Dette samarbejde i »gruppe 39« værdsattes så meget, at det genoptoges efter
besættelsen.
Fra 9. april 1940 var RB under endnu mere kontrol fra Udenrigsministeriet og endnu mere pres fra tyskerne end
aviserne selv, allerede før det fra 29.8.1943 kom under regulær tysk censur. Brug af stof fra Reuters og Havas blev
straks forbudt, snart også politisk stof fra AP, UP og de fleste neutrale, og de direkte telefonforbindelser over
grænsen var afbrudt. RB blev derved en hovedkanal for tysk påvirkning af de danske aviser ligesom direktiverne fra
UP og senere de tvangsindlagte tyske frontberetninger, propagandaartikler m.v. udsendtes over RB’s net. RB fik ikke
engang monopol. Det lille »Skandinaviske Telegram Bureau« (STB), som tyskerne jævnthen tillod en lidt friskere
journalistik, men reelt styrede, brugtes i de første krigsår af de fleste blade.
Der lød ingen bebrejdelser mod RB ved befrielsen, men der var tilvejebragt almindelig forståelse for at bureauet –
hvis private ejere var aldrende – bevaredes fuldtud i dansk presses kontrol i lighed med de ordninger, der var truffet
i England (1941) og andetsteds. Andre var interesserede i at overtage RB, og de amerikanske bureauer stødte nu for
alvor frem i Danmark, hvor navnlig AP i nogle år fik mange aviser som kunder. Efter 1½ års forhandlinger gik de
danske blade da ind i et interessentskab, som fra nytår 1947 overtog bureauet. De to største bladhuse, som ikke
ønskede at styrke de mindre blades konkurrenceevne gennem en oprustning af RB, holdt sig udenfor i det første år,
men kom så med. Virksomheden lededes derefter af en generalforsamling, hvor alle blade havde een stemme hver,
og af en attenmands bestyrelse, hvor der var reserveret pladser for de 7–8 redaktør‐ og udgiverforeninger så ingen
kunne dominere, skønt abonnementsafgiften nu omsider simpelthen fastsattes efter de enkelte blades oplag.
Lauritz Ritzau fortsatte som direktør til 1958, redaktør Qvist som formand til 1955, da han afløstes af Peder Tabor
(1955–59). Virksomheden fæstnedes yderligere som danske blades og dansk radios hovednyhedskanal fra udlandet,
imens den forbedrede og friere tjeneste fra Reuters, som i de første år var langt den vigtigste kilde for RB, trinvis
suppleredes med stof fra de nordiske bureauer og andre i »gruppe 39«, fra TASS, det vesttyske DPA (1949) og ikke
mindst Agence France Presse (1952) foruden enkelte egne udlandskorrespondenter. Endnu stærkere var snart
udviklingen af det hjemlige stof, bl.a. den politiske redaktion på Christiansborg. I 1954 var der på hovedkontoret i
København 18 redaktører og journalister, der var kun to lokalkontorer (Odense og Ålborg, de tre andre nedlagdes
1948/53) men over 100 korrespondenter som indtelefonerede nyheder fra hele landet. To år senere kunne man
omsider helt sløjfe den daglige radiobetjening, idet de små provinsblade nu havde fået fjernskriver eller var ophørt!

I pressens eje fik RB overhovedet økonomisk grundlag for at udvide sine tjenester, omend ikke så meget som de
mindre blade kunne ønske. Den bevarede også et klart overtag som nyhedsleverandør til dansk presse, skønt de to
amerikanske bureauer nu også dækkede et bredt emnefelt på dansk og lededes af erfarne nyhedsjournalister: Kaj
Sarup (UP 1939–58) og Lasse Lemkow (AP 1945–57).
Mens udgiver‐ og redaktørforeningerne i denne periode gradvist blev draget ind i nye opgaver og videre relationer,
betød professionaliseringen i virkeligheden det modsatte for journalisterne. Pressens Fællesråd ophørte som nævnt
i 1936, og den gamle Journalistforening i Kjøbenhavn (opr. 1880, nu Publicistklubben) fik gradvist karakter af en klub.
I stedet udvikledes Provinsjournalistforeningen (opr. 1900, fra 1946 kaldet Dansk Journalistforening) og Københavns
Journalistforbund (opr. 1904) til egentlige fagforeninger for menige journalister. De afgrænsede sig organisatorisk
fra såvel halvprofessionelle avisskribenter som chefredaktører (der efter 1938 kun kunne være passive medlemmer)
og samlede sig om at skaffe højere lønninger, pensionsordninger, tryghed i ansættelsen og ferieordninger for deres
egne medlemmer. Gennembruddet skete omtrent samtidig ved slutningen af 1. Verdenskrig, efter at prisinflationen
havde indskærpet betydningen af et konstant lønpres for at hævde reallønnen. Provinsjournalistforeningen, hvis
formand 1915–31 var H. Hansen (Jyllands‐Posten), opnåede i okt. 1919 en kollektiv overenskomst med udgiverne
efter minimallønsprincippet samt en pensionsordning. Samtidig gennemtvang Københavns Journalistforbund (med
Kr. Dahl som formand 1905–30) ved kollektive opsigelser 50 % lønforhøjelse for sine medlemmer over en bank,
hvortil han siden kunne lægge en pensionsordning (1929).
Begge forbundene – og lidt mere diskret også Socialdemokratisk Presseforening – virkede herefter primært for at
fastholde og forbedre overenskomsterne, hvilket knap nok lod sig gøre under de dårlige beskæftigelsesforhold
mellem krigene og under besættelsen. De arbejdede tilmed i høj grad hver for sig, da overenskomstforholdene,
organisationsgraden og problemerne var meget forskellige. Lønningerne i provinspressen var gennemsnitligt ikke
stort over det halve af hovedstadspressen, hvor til gengæld spændvidden var meget stor og jobsikkerheden ofte
ringe. Først i løbet af 50’erne begyndte provinsjournalisternes niveau så småt at nærme sig københavnernes, og de
mange helt små blade, der hverken kunne eller ville betale ordentlige voksne lønninger, men misbrugte elever m.v.,
forsvandt ud af billedet.
På dette grundlag kunne der omsider skabes et samlet Dansk Journalistforbund i 1961. Senest ved dette tidspunkt
var en almindelig lønmodtagerindstilling blevet fremherskende blandt journalister, hvilket også naturligt stillede
dem »neutralt« i konflikterne mellem typografer og udgivere. Selvom der godt kunne være en betydelig solidaritet
med bladet, var der også mange, som gladeligt rejste efter en højere løn eller et mere spændende job ved radioen,
ved hovedstadsblade, ugeblade eller informationsvirksomhed.
I denne udvikling lå også en ændring af rekrutteringsmønstret. Der kom nu færre naturtalenter fra plov og værksted,
færre politisk engagerede og færre uregerlige bohemer – men flere middelstandsunge med realeksamen og sigte på
en kort uddannelse og udsigt til et afvekslende, nogenlunde fast arbejde. De allerfleste blev i 16–18‐ årsalderen elev
for to år ved en provinsavis med beskeden løn, krævende arbejde og ringe teoretisk oplæring. Som supplement
kunne man fra 1946 gennemgå det højskoleagtige Journalistkursus, som var tilknyttet Aarhus Universitet. Men kun
et mindretal gjorde det. Journalistik var ved at blive et håndværk med skrivemaskine.

Fra 1949 (se s. 74) var dansk presses eget Ritzaus Bureau i Mikkel Bryggersgade et stedse tikkende center for
modtagelse og redaktion af nyheder fra andre bureauer – især Reuters (London), A.F.P. (Paris), P.A. (Hamburg), TASS
(Moskva), T. T. (Sth.) og N.T.B. (Oslo), derimod ikke de amerikanske A.P. og U.P., der leverede direkte til visse danske
aviser. Nyhederne kom og gik pr. fjernskriver. Foto af RBs redaktion ca. 1970. Dansk Pressemuseum.

